Obec Hrdějovice
Zastupitelstvo obce Hrdějovice

Zápis č. 25
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice,
konaného dne 26. 11. 2020, od 18:00 hodin.
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostkou obce Radkou Šulistovou („dále jako „předsedající“) v hlavním sále tělocvičny
Sportovní haly Hrdějovice (s ohledem na epidemiologickou situaci a stanovená opatření).
Předsedající sdělila, že zasedání bylo řádně svoláno, informace byla v souladu se zákonem,
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Hrdějovice po
dobu nejméně 7 dní, a to od 19. 11. 2020 do 26. 11. 2020. Současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Kučerová Marie, Lepič Miloš, Míčka Roman, Samohýl Jan, Severa Jiří, Stejskal Petr,
Šulistová Radka
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající navrhla jako zapisovatele Romana Míčku a vyzvala přítomné zastupitele k podání
návrhů na ověřovatele zápisu. Jako ověřovatelé se přihlásili Petr Stejskal a Jiří Severa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Romana Míčku a ověřovateli Petra
Stejskala a Jiřího Severu.
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1/25/20 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a dotázala se přítomných
zastupitelů, zda má někdo připomínky. Žádné jiné návrhy vzneseny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu č. 23 ze dne 29. 10. 2020 a č. 24 ze dne 11. 11. 2020
4) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 311/4
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 496/1, 503/1,
503/27
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6) Obecně závazná vyhláška obce Hrdějovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) Žádosti o dotace
8) Finanční záležitosti
9) Různé
10) Diskuse
Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/25/20 bylo schváleno.
3. Kontrola zápisu č. 23 ze dne 29. 10. 2020 a č. 24 ze dne 11. 11. 2020
Předsedající informovala, že nejsou žádné otevřené body z usnesení, vyjma bodu č. 4
z říjnového jednání, který se týká odsouhlasené směny pozemků s p. Němcem, kde má realizace
několik administrativních kroků. Pro informaci uvedla, že návrhy geometrických plánů pro
dělení pozemků jsou již potvrzeny Katastrálním úřadem a žádosti na Stavební úřad o vydání
rozhodnutí o rozdělení pozemků se nyní vyřizují. Až dojde k rozdělení pozemků, může být
směna realizována.
Smlouva s fa DATO CB s.r.o. byla podepsána a realizace VO ke hřišti právě probíhá.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 311/4
Předsedající předala slovo M. Lepičovi, který přítomné seznámil s návrhem smlouvy o zřízení
věcného břemene, zaslaným obci ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Jedná se o plynovodní přípojku rodinného domu na adrese Okružní 276, na pozemku parc. č.
300/76. Uvedenou stavbou, která byla realizována na základě územního souhlasu ze dne
17.10.2018, je dotčen i pozemek parc. č. 311/4, který je ve vlastnictví obce Hrdějovice. Návrh
smlouvy byl zastupitelům zaslán před jednáním.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZP014340000301/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, na pozemku parc. č. 311/4 v k.ú.
Hrdějovice, za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/25/20 bylo schváleno.

5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 496/1,
503/1, 503/27
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí firmy PRO 22 v.o.s. - Návrhem na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Firma PRO 22 zpracovává pro
společnost E.ON Distribuce, a.s. projektovou dokumentaci na akci - stavbu „Hrdějovice parcela
504/31 – podnikání – NN“. Následně předala slovo M. Lepičovi, který upřesnil, že se jedná o
připojení stávajícího areálu SŽDC v Hrdějovicích. V souvislosti s projektovou přípravou a
samotnou realizací by mělo v nezbytně nutné míře dojít i k dotčení pozemků parc. č. 496/1,
503/1 a 503/27 ve vlastnictví obce.
Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé před jednáním.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: CB-001030062806/002-PRO2 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ:
28085400, F.A.Gerstnera, 370 01 Č. Budějovice 7, na pozemku parc. č. 496/1, 503/1, 503/27
v k.ú. Hrdějovice, za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a podpisem
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/25/20 bylo schváleno

6) Obecně závazná vyhláška obce Hrdějovice o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající navrhla projednat a schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Navržená úprava se týká úlevy poplatníkům, kteří v daném kalendářním
roce dosáhnou 75 let a více let věku. Cílem této úpravy je odstranění tvrdosti dopadu vyhlášky
na tuto skupinu poplatníků.
Jak bylo předesíláno na minulém zasedání, bylo prověřeno, že současná finanční situace obce
umožňuje, aby poplatky za komunální odpad nebyly v příštím roce navyšovány, přestože by to
bylo v návaznosti na růst cen za posledních pět let žádoucí – obec tímto způsobem chce podpořit
všechny své občany v této nelehké době. Během diskuze žádný protinávrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hrdějovice č.
1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/25/20 bylo schváleno.
7) Žádosti o dotace
7.1. Předsedající informovala zastupitele o možnosti dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje 2021. V rámci uvedeného programu POV JKr 2021 lze zažádat o částku
300.000,-Kč, přičemž dotace může činit maximálně 60% celkových uznatelných výdajů. Je
předpokládáno, že by se dotace využila na výměny již nevyhovujících svítidel, např. v ulicích
Sadová, K Zastávce, Luční, ale není vyloučeno využít ji i jinak, pokud by se naskytlo jiné
smysluplné využití. Termín pro podání žádosti je do 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 300.000,Kč v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2021., přičemž dotace činí
maximálně 60% celkových uznatelných výdajů a pověřuje starostku administrací věci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/25/20 bylo schváleno.
7.2. Předsedající, v souvislosti s plánovanými investicemi informovala zastupitele o možnosti
podat žádosti o dotace v rámci dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, kde je možné
získat dotaci až do výše 80% skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce. Předsedající
doporučuje uvedené možnosti využít v maximálně možné míře a podat co nejvíce žádostí.
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Z tohoto důvodu je v rozpočtu obce pro rok 2021 navržena většina investic, u kterých je možno
v rámci této dotace zažádat a jsou připravené podklady. Pokud by podaná dotace neuspěla,
investiční záměr bude přehodnocen, zda od realizace bude zcela upuštěno či u některých dojde
k realizaci z vlastních prostředků.
Žádosti budou přijímány nejpozději do 21. prosince 2020, do 12 hod. Předpokládaný termín
pro zveřejnění výsledků je duben 2021. Nejzazší termín zahájení realizace akce je září 2021,
nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. prosince 2022. Jedná se o následující akce:
oprava místní komunikace 20c (Ke hřišti), modernizace hřiště ZŠ a stavební úpravy
v tělocvičně, stavební úpravy OÚ (zasedací místnost, archiv) a ZŠ (střecha, oprava fasády,
zateplení), multifunkční hřiště v Zahradní ulici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s
názvem "Oprava komunikace 20c Hrdějovice" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy
místních komunikací a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady
podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/25/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s
názvem "Modernizace hřiště ZŠ a tělocvičny v obci Hrdějovice" na Ministerstvo pro místní
rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí
a Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/25/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s
názvem "Stavební úpravy OÚ a ZŠ v obci Hrdějovice" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210E - Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov a zároveň bere na vědomí Výzvu k podávání žádostí a Zásady
podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/25/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 s
názvem "MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ HRDĚJOVICE" na Ministerstvo pro místní rozvoj, do
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a zároveň bere na vědomí Výzvu k
podávání žádostí a Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10/25/20 bylo schváleno.
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8. Finanční záležitosti
8.1. Předsedající předala slovo Marii Kučerové, která seznámila přítomné s finančními stavy
na účtech ke dni 26.11.2020.
stavy na účtech k 26.11.2020
BÚ ČSOB
2,650.650,01
TÚ ČSOB
26,107.941,07
BÚ ČNB
184.165,10
Celkem
28,942.306,18
příjmy a výdaje ke dni 26.11.2020
schválený rozpočet
příjmy
22,977.431,-výdaje
27,607.664,--

plnění rozpočtu (skutečnost)
25,665.427,72
21,150.069,31

8.2. Marie Kučerová dala zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2020 odsouhlasené
starostkou dne 30.10.2020, rozpočtové opatření č. 18/2020 odsouhlasené starostkou dne
3.11.2020, rozpočtové opatření č. 19/2020 odsouhlasené starostkou dne 16.11.2020 a
rozpočtové opatření č. 20/2020 odsouhlasené starostkou dne 19.11.2020 (viz přílohy), přičemž
stručně objasnila jednotlivé položky.
8.3. V souvislosti se zhodnocením budovy MŠ - zateplení spojovací chodby (dodatek ke
zřizovací listině MŠ byl schválen v rámci jednání ZO dne 29.10.2020), navrhla Marie Kučerová
schválit i úpravu výše odpisů odpovídající současné hodnotě majetku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje úpravu odpisů v Mateřské škole Hrdějovice.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11/25/20 bylo schváleno.
8.4. Předsedající seznámila zastupitele s žádostí SDH Hrdějovice o finanční příspěvek ve výši
40.000,-Kč za II. etapu čištění kanalizačních vpustí. Čistění proběhlo 21.11. a 22.11.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje poskytnutí příspěvku za čištění kanalizačních vpustí
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrdějovice, Dlouhá 221, IČ: 65048199 ve výši 40.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/25/20 bylo schváleno.
8.5. Předsedající informovala zastupitele o dodatku ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady na správním území obce, který byl zaslán ze strany firmy RUMPOLD.
Jedná se o částečné zohlednění míry inflace prostřednictvím navýšení poplatku za jeden
svozový den o 100,- Kč. Jak již bylo avizováno, nelze vyloučit, že bude nutné uzavřít nový
dodatek v návaznosti na plánované navýšení poplatků za ukládání odpadů a finanční rezervy
v souvislosti se změnou zákona o odpadech ode dne nabytí účinnosti zákona, podle toho, kdy a
s jakou účinností bude návrh tohoto zákona schválen. Návrh dodatku obdrželi zastupitelé před
jednáním.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podepsání Dodatku č.1/2021 ke smlouvě o
poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na správním území obce s firmou
RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., IČ: 49023098. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
administrací věci a podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13/25/20 bylo schváleno.

9. Různé
Projednání petice „Za zrušení záměru vybudovat CTPpark Hrdějovice“
Petici za zrušení záměru vybudovat CTP park Hrdějovice obec Hrdějovice obdržela
12.11.2020, celkem ji podepsalo 2.527 obyvatel dotčených obcí, z toho 634 občanů Hrdějovic
starších patnácti let. Obec Hrdějovice je žádaná o změnu využití pozemků v rámci ÚP
Hrdějovice ve smyslu: občanského vybavení veřejné, popř. plocha smíšená obytná. Znění
petice bylo všem zastupitelům předáno. Proběhla diskuze, kde zastupitel J. Severa upozornil na
to, že ze strany CTP může být obec Hrdějovice žalována za zmařenou investici a že
odpovědnost je na zastupitelstvu obce Hrdějovice, nikoliv na petičním výboru a okolních
obcích. Předsedající sdělila, že vše bude konzultováno s právním zástupcem obce a že ze strany
CTP byly zaslány celkem tři návrhy na využití dané lokality, které byly zastupitelům předány.
Jedním z návrhů je ten, který byl představen na zářijovém setkání a kterého se předložená petice
týká. Druhým návrhem je využití území jako plochy pro výrobní haly a zároveň lokalitu
pro bydlení a třetí předložený návrh zastupitelům ze strany CTP je využití celé lokality
k bydlení. Předsedající v této souvislosti uvedla, že je možno lokalitu využít ještě jako lokalitu
smíšenou, např. že zde by bylo možno vybudovat tzv. sciencepark a seniorpark s propojením
bydlení a vybudováním druhého stupně ZŠ a multifunkčního centra a upozornila, že takovéto
využití generuje mnohem méně dopravní zátěže atd., což by mělo přínos nejen pro tuto lokalitu
a obec Hrdějovice, ale zároveň i pro celý Jihočeský kraj.
Zastupitelstvo vzalo obsah petice na vědomí. Požadavek petice bude tlumočen ze strany obce
zástupcům fa CTP a v tomto smyslu bude znít odpověď petičnímu výboru, s čímž zastupitelé
souhlasili.

10. Diskuse
Mezi zastupiteli probíhala diskuse k předloženému pracovnímu návrhu rozpočtu. Předsedající
sdělila, že předložený materiál je vytvořen s akcentem na investiční akce, o kterých se jednalo
v bodu 7 tohoto jednání. Má za to, že v tomto směru se jeví takto navržený rozpočet jako
ambiciózní, ale je finančně realistický – je zde předpoklad získání dotací i možnost úvěru na
koupi keramičky, což činí snížení cca 15 mil. na výdajové straně. V této souvislosti předsedající
zastupitelům předložila přehledovou tabulku, kde byl patrný finanční rozdíl s využitím a bez
využití dotací a úvěru. Současně byla rozebírána povaha a důležitost jednotlivých investičních
akcí. Z debaty mezi zastupiteli vyplynulo, že by tabulku bylo dobré pro přehlednost rozšířit o
soupis všech investičních akcí, jak těch, u niž budou podávány žádosti o dotace, tak ostatních.
S ohledem na velkou komplexnost rozpočtu a zmiňované potřeby srovnání s předchozími roky
byla k dojasnění konkrétních položek mezi zastupiteli dohodnuta pracovní schůzka na pondělí
30.11.2020.
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Na závěr předsedající seznámila zastupitele s tím, že 7.11.2020 proběhlo vysázení aleje, na
kterou obec Hrdějovice získalo v letošním roce dotaci. Stromy mají své patrony a slavnostní
křest proběhne po zrušení pandemických opatření.
Dále informovala, že došlo k uvolnění jednoho z obecních bytů z důvodu úmrtí nájemníka.
S pozůstalými bude jednáno o jeho předání obci.
Ze strany obce stále probíhá dovoz potravin z Potravinové banky pro naše sociálně slabé
občany.
Adventní akce jsou vzhledem k opatřením zrušeny, budou probíhat, pokud to bude možné,
alternativní formou. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány na webu obce
Termín dalšího jednání zastupitelstva je plánován na čtvrtek 17.12.2020 v 18:00 hodin.
Předsedající poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem příjemný začátek Adventu a
ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Rozpočtové opatření č. 17/2020, č. 18/2020, č. 19/2020, č. 20/2020
Zápis byl vyhotoven dne 30.11.2020.
Zapisovatel: Roman Míčka
Ověřovatelé:
Petr Stejskal .........................................................

dne ………………………..

Jiří Severa ............................................................

dne ………………………..

Starostka:
Radka Šulistová …...............................................
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